
Ajuntament de Lliçà de Vall

ANUNCI

La Junta de Govern, en sessió del dia 16 de desembre de 2009, va 
aprovar inicialment el projecte d’ordenació de la zona de càrrega i 
descàrrega de l’edifici comercial de l’avinguda Catalunya, 12, amb 
un pressupost de 42.644,77  (IVA inclòs). 

Se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant anunci en el BOP, en la premsa periòdica i en el tauler 
d’anuncis, a efectes que tota persona interessada pugui formular 
les al·legacions que consideri oportunes. 

Lliçà de Vall, 23 de desembre de 2009
Andreu Carreras Puigdelliura,
alcalde

Isidoro Inocencio 
Martínez  

Amics, el nostre company Isidoro ens ha deixat.

La seva trajectòria vital i professional la coneixem tots 

i per aquest motiu tots li estem summament agraïts.

     L’estimem.

  Escola Ginebró SCCL – Llinars del Vallès

Llinars del Vallès, gener de 2010

Divendres, 8 de gener de 2010
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La gossera comarcal i la de Mataró van recollir 1.336 gossos i gats el 2009 al Vallès Oriental

Un 80% dels gossos abandonats 
recollits l’any passat no duien xip
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Uns gossos al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Granollers. L’any passat va donar en adopció 398 animals

Granollers

O.R.

Quatre de cada cinc animals 
recollits a la comarca l’any 
passat per la gossera comar·
cal i la protectora SPAM no 
duien xip. És a dir, 1.086 gats 
i gossos, dels 1.336 acollits 
al llarg de l’any, van entrar 
als centres d’acollida sense 
identificació. “Si tots els 
gossos i gats portessin micro·
xips, les gosseres estarien 
buides”, ha dit la directora 
de la protectora d’animals de 
Mataró SPAM, Sílvia Serra. 
Des d’aquesta organització 
reivindiquen que s’hau·
ria d’abaixar el cost d’un 
xip d’identificació perquè 
creuen que és molt car: 50 
euros. “El xip és una eina que 
podem comparar al DNI de 
persones”, ha explicat Serra. 

Aquesta organització de 
Mataró ofereix un servei 
complementari al Centre 
d’Acollida d’Animals Domès·
tics (CAD) quan la gossera 
comarcal no pot assumir més 

animals a les seves instal·
lacions, que té una capacitat 
màxima de 120 gossos, 34 
gats i 10 furons. Durant tot 

l’any, la capacitat de la gosse·
ra comarcal, que dóna servei 
a 32 Ajuntaments, ha fregat 
el ple amb un 90% d’ocupa·

ció. 
SPAM va acollir  l’any 

passat 516 animals a la 
comarca, que el CAD no va 

poder assumir: Granollers 
(93), Cardedeu (18), la Roca 
(28), Lliçà d’Amunt (25), 
Mollet (79), Montmeló (3), 
Montornès (27) i Sant Pere 
de Vilamajor (6). A més, 
la protectora SPAM fa ser·
vei total als municipis de 
Canovelles i Sant Antoni de 
Vilamajor, on va acollir en 
total 29 gats i gossos. Per la 
seva part, la gossera comar·
cal va registrar una entrada 
total de 580 gossos, 217 gats 
i 2 fures. És a dir, un total de 
799 animals. D’altra banda, al 
CAD es van donar en adopció 
398 animals l’any passat.

Des de SPAM calculen que 
només l’entrada d’un animal 
a la gossera té un cost de 100 
euros, que inclou les vacu·
nes, la implantació d’un xip i 
el cost del personal. Després, 
la despesa varia segons el 
temps que passa fins que 
l’animal és adoptat i de les 
cures que necessiti. Per 
exemple, si l’animal ha estat 
atropellat el cost és molt 
més elevat. “Salvar la vida a 
un animal val molts diners”, 
ha recordat la directora de 
la protectora de Mataró. 
Aquestes despeses són assu·
mides pels ajuntaments que 
contracten el servei. Quan la 
protectora acull un animal 
i localitzen el propietari, 
aquest ha de pagar les despe·
ses de recollida i 20 euros pel 
xip implantat.   

Sant Feliu engega 
una campanya 
per promoure el 
compostatge
Sant Feliu de Codines

L’Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines ha engegat una 
segona campanya per pro·
moure el compostatge de la 
matèria orgànica entre els 
veïns del poble. L’Ajunta·
ment facilitarà un compos·
tador als veïns interessats 
i el 23 de gener es farà una 
sessió formativa al Centre 
Cívic la Fonteta i les inscrip·
cions s’han de fer de l’11 al 
22 a l’ajuntament, de dilluns 
a divendres de 9 del matí a 2 
de la tarda i els dissabtes de 
10 del matí a 1 del migdia.

Cardedeu canvia 
el sistema de 
control de guals

Cardedeu

L’Ajuntament de Cardedeu 
ha canviat el sistema de con·
trol dels guals permanents a 
partir d’aquest any per evitar 
gestions als ciutadans. A 
partir d’ara no cal adreçar·se 
a l’Oficina d’Atenció Ciuta·
dana per recollir el distintiu 
anual, sinó que la Policia 
Local controlarà el correcte 
pagament de la taxa mitjan·
çant inspeccions i seguiment 
informàtic.

El servei municipal d’incidències recull 400 peticions l’any 2009

La neteja viària provoca la majoria 
de les queixes a Sant Celoni

Sant Celoni

EL 9 NOU

La neteja viària, les deficièn·
cies a la via pública i la bru·
tícia acumulada en parcel·les 
privades motiva la major 
part de les reclamacions que 
adrecen els veïns de Sant 
Celoni a l’Ajuntament. El 
servei municipal per atendre 

incidències, reclamacions i 
suggeriments (IRIS) que es 
va posar en marxa al setem·
bre del 2007 va recollir unes 
400 peticions i propostes 
l’any passat, segons fonts 
municipals.

Un 54% de les incidències 
i reclamacions formalitzades 
tenen a veure amb la neteja 
i l’estat dels carrers, places i 

solars. El trànsit de vehicles 
centra un 25% dels escrits, 
mentre que un 18% tenen a 
veure amb l’urbanisme.

L’Ajuntament valora posi·
tivament el servei que ha 
generat, segons el govern 
municipal, una nova manera 
de relacionar·se amb l’admi·
nistració, ja que en moltes 
ocasions, després de resoldre 

la reclamació, els ciutadans 
continuen en contacte amb 
l’IRIS fent arribar sugge·
riments. Entre els temes 
resolts hi ha, per exemple, 
els espais verds per a infants 
als parcs públics, que han 
canviat l’aspecte gràcies a la 
renovació del mobiliari, la 
rehabilitació de l’entorn i a 
la signatura d’un contracte 
anual pel seu manteniment. 
A l’estiu les reclamacions van 
servir per posar·se en contac·
te amb els amos de parcel·les 
brutes o desateses pels seus 
propietaris, als quals es va 
advertir de les seves obligaci·
ons i del potencial perill d’in·
cendi si no es netegen.


